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Konu: Dört İşlem Problemleri 3
Aşağıdaki problemleri dikkatlice okuyalım ve cevaplayalım.
1) Üç sayının toplamı 1048'dir. En büyüğü
648, en küçüğü 97 ise, öteki sayı kaçtır?

5) Bir otobüs 870 km yolu 10 saatte gittiğine
göre, 3 saatte kaç km yol gitmiştir?

2) 1540 TL ‘ye televizyon aldık. 280 TL peşin
verdik. Kalanı 7 taksitte ödeyeceğiz. Aylık
taksitimiz kaç TL’dir?

6) 3 yıl önce annesinin yaşı, Ela’nın yaşının 4
katıydı. Annesinin şimdiki yaşı 35 olduğuna
göre Ela’nın şimdiki yaşı kaçtır?

3) Bir otomobil 48 000 TL’ye satıldığında
3800 TL zarar ediliyor. Bu otomobil 42 000
TL’ye satılırsa kaç TL zarar eder?

7) Bir çiftlikte 18 horoz, horozların 17 katının
12 fazlası tavuk vardır. Çiftlikteki horoz ve
tavukların ayak sayılarının toplamı kaçtır?

4) ) Bir fabrikadaki erkek işçilerin sayısı,
kadın işçilerin sayısından 364 fazladır.
Fabrikada 3246 işçi çalıştığına göre kaç erkek
işçi çalışmaktadır?

8) Bir koşucu 1. Gün 1568 m, 2. Gün 2369
m, 3 gün 2864 m koşmuştur. Bu koşucu
günde ortalama kaç metre koşmuştur?
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9) Saatteki hızı 90 km olan bir otobüs A
şehrinden B şehrine 6 saatte gidiyor.
Otobüs tekrar A şehrine geldiği zaman
toplam kaç km yol almış olur?

13) Bir manav tanesini 180 kuruştan aldığı
kavunların, tanesini 250 kuruştan sattı.
Manav, 60 kavunun satışından kaç TL kar
eder?

10) Üç kardeşin yaşları sırasıyla 8, 12 ve
15’tir. Yaşlarının toplamı 62 olduğu zaman
küçük kardeşin yaşı kaç olur?

14) 4 kg zeytin ve 5 kg peynir toplam 138
TL’dir. 1 kg zeytin 17 TL olduğuna göre 1 kg
peynir kaç TL’dir?

11) Sınıf kitaplığımızdaki kitapları raflara
eşit 15 rafa eşit paylaştırdık. Her rafa 12
kitap koyduk. Her rafa 10 kitap koysaydık
kaç raf boş kalırdı?

15) Bir tebeşir fabrikasında üretilen 12 700
tebeşirin 9750’si beyaz, kalanı mavidir. Buna
göre beyaz tebeşirlerin sayısı mavi
tebeşirlerin sayısından kaç fazladır?

12) Bir miktar silgiyi 9 kutuya
yerleştirdiğinde kutuların her birine 58 silgi
düşüyor. Bu silgiler 6 kutuya yerleştirilmek
istendiğinde her bir kutuya kaç silgi düşer?

16) 10 arkadaş kişi başı 16 lira ödemek
üzere, bir gezi sevisi ile anlaştılar. Bunlardan
2 kişi geziye gelmedi. Geziye katılanlar
gelmeyenlerin parasını öderse kişi başı kaç
lira ödemişlerdir?
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